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ג .דרישות קדם :אין
ד.

חובות  /דרישות  /מטלות:

א .נוכחות חובה בשיעורים .היעדרות עד  2פעמים בתאום עם המרצה.
ב .קריאת החומר הביבליוגראפי עליו נדון בשיעור.
ג .עבודה מסכמת /או הצגת מקרה בכיתה )יוסבר בתחילת השנה(
ה .מרכיבי הציון הסופי :
 15%תרגיל קריאה 70% ,עבודה מסכמת 15% ,השתתפות ודיון על הקריאה
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